CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA APROMOVER ESTUDOS E PROPOSIÇÕES PARA A
REFORMULAÇÃO DO ENSINO MEDIO - CEENSI

R E Q U E R I M E N T O Nº
, DE 2013
(Da Comissão Especial destinada a promover Estudos e Proposições para a
Reformulação do Ensino Médio – CEENSI)

Requer a criação de Comissão Especial
destinada a analisar e dar parecer ao
PL 6840/2013 que trata da reformulação
do ensino médio.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 34 inciso II do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência a criação de Comissão especial destinada a
promover analisar e dar parecer ao PL 6840/2013 que trata da reformulação do ensino
médio.

Sala das Sessões, em

de

de 2013.

Deputado Federal REGINALDO LOPES
Presidente da Comissão Especial
Destinada a Promover Estudos e
Proposições Para a Reformulação do Ensino
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JUSTIFICATIVA
A Comissão Especial destinada a promover estudos foi Criada em 15 de março
de 2012, constituída e instalada em 23 de maio desse mesmo ano, destinou-sea
promover

estudos

e

proposições

para

a

reformulação

do

ensino

médio.

A Comissão foi composta por 28 (vinte e oito) membros titulares e por igual número de
suplentes, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas. A proposta
dessa Comissão Especial propiciou aos Poderes Legislativo e Executivo, com a
participação de entidades sindicais, iniciativa privada, conselhos da juventude e outros,
a discussão sobre alternativas de organização do ensino médio e as diferentes
possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e
econômicas do jovem e do adulto, na perspectiva da universalização do ensino com
qualidade.
Especialmente em relação à preparação básica para o trabalho e para a cidadania do
educando – uma das finalidades do ensino médio estabelecidas na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96), a Comissão buscou debater os
desafios que se interpõem aos jovens no Brasil que vão desde a falta de oportunidades
de inserção na vida social e produtiva até a violência, o desemprego, a degradação
ambiental e a globalização. É preciso oferecer aos nossos jovens as habilidades e os
conhecimentos
contemporânea.

necessários

para

que

eles

possam

enfrentar

a

realidade
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Nesse sentido, a Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para
a reformulação do ensino médio buscou discutir caminhos possíveis e adequados ao
contexto brasileiro para esses controvertidos três ou quatro anos finais da educação
básica.
Os debates e audiências públicas realizados no âmbito da Comissão Especial na
Câmara dos Deputados, com a participação de membros do Poder Executivo,
representantes de entidades sindicais, da iniciativa privada, pesquisadores e outros,
visaram discutir alternativas de organização para o ensino médio e as diferentes
possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e
econômicas do adolescente, do jovem e do adulto, na perspectiva da universalização
do ensino com qualidade.
A participação de todos neste grande debate foi essencial na construção de uma nova e
desafiadora proposta para um novo ensino médio atualizado, moderno e que cumpra
sua missão essencial que é a de formar os jovens brasileiros para a vida cidadã e
produtiva.
Para que este debate seja levado esta comissão apresentou este PL que precisa ser
debatido, discutido e aprovado para que estas mudanças que almejamos possam vir a
acontecer com a grande contribuição que só o legislativo brasileiro pode a proporcionar
à educação de Nosso País. Neste sentido buscamos a criação desta Comissão para
que este Projeto de Lei possa trazer a educação todas as mudanças e aprimoramentos
que nossa educação necessita.

